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2. ∆ηλώσεις εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οι κάτωθι ορισμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 26.02.2015
Χαρίδημος Γιαννίρης

Πρόεδρος , Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Σωτηρία Γιαννίρη

Μέλος

Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Μέλος

Κωνσταντίνος Αντωνίου

Μέλος

Αναπληρωτής

δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
1. οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1.1.2014-31.12.2014 οι οποίες καταρτίσθηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας, και
2. η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις
και τη θέση του εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Χαρίδημος Γιαννίρης

Πρόεδρος , Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος

Αντιπρόεδρος
Σύμβουλος

Σωτηρία Γιαννίρη

Μέλος

Κωνσταντίνος
Ασημακόπουλος

Μέλος

Κωνσταντίνος Αντωνίου

Μέλος

Δ.Σ.

. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής
θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2014 και τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την
χρήση λήξης 31/12/2010, με συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που η συγκεκριμένη χρήση ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί
φορολογικά. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η έκβαση ενός
μελλοντικού φορολογικού ελέγχου και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματισθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη
στις οικονομικές καταστάσεις για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.
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Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση
των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο
‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημ. (10) επί των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται
ότι, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά το ποσό
των Ευρώ 381.068, ενώ η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους Ευρώ (353.872,68) έναντι
ζημιών της προηγούμενης χρήσης Ευρώ (293.873,05), οι σωρευμένες ζημίες ανήλθαν στο ποσό των
Ευρώ (2.481.550,53) και η καθαρή θέση στο ποσό των Ευρώ 1.084.163,10, με συνέπεια τα Ίδια
Κεφάλαια της εταιρείας να έχουν καταστεί μικρότερα από το ½ του μετοχικού της κεφαλαίου και να
συντρέχει περίπτωση του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.
Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει συντάξει επιχειρηματικό σχέδιο και
έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας και των ιδίων κεφαλαίων
της το οποίο περιλαμβάνει την σύγκληση γενικής συνέλευσης για την έκδοση νέου ομολογιακού
δανείου και την παράταση του υφιστάμενου δανεισμού.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί και, ως εκ
τούτου, οι υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη
δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα
άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International
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4.
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €
Σημειώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
11.1
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
11.1
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
11.4
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
11.21
Συμμετοχές σε Εγγυητικά Ταμεία
11.3
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
11.2

31/12/2014

31/12/2013

267.687,62
54.567,29
0,00
589.152,64
499.290,12
117.944,30
1.528.641,97

291.410,42
76.483,37
0,00
343.058,68
458.468,12
397.404,30
1.566.824,89

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Μεταβατικοί Ενεργητικού
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

11.5
11.6
11.6
11.7

Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετόχων της μητρικής :
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Κέρδη (ζημίες) εις νέο

359.385,04
1.345.404,90
26.519,00
3.653.353,83
5.384.662,77
6.913.304,74

880.978,76
1.582.135,36
122.770,96
3.008.548,59
5.594.433,67
7.161.258,56

11.8
11.8
11.9
11.10

3.350.328,41
597.551,43
(382.166,21)
(2.481.550,53)
1.084.163,10
0,00
1.084.163,10

3.350.328,41
597.551,43
(382.166,21)
(2.373.771,80)
1.191.941,82
0,00
1.191.941,82

11.11

23.926,03

0,00

11.12

39.484,76
63.410,79

34.636,28
34.636,28

11.13
11.14

533.057,48
4.042.698,04
6.361,12
28.661,24
1.154.952,97
5.765.730,85
5.829.141,64
6.913.304,74

493.648,02
4.531.273,22
11.545,85
58.213,37
840.000,00
5.934.680,46
5.969.316,74
7.161.258,56

Μειοψηφίας :
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Μεταβατικοί Παθητικού
Λοιποί Φόροι
Δάνεια

11.11

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
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5.
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Σημειώσεις
Σύνολο κύκλου εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Άλλα έξοδα Εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα /
έσοδα)
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως από
διακοπτόμενες δραστηριότητες( β)
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως μετά από
φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημίες) μετά
από φόρους
Η ζημία περιόδου αποδίδεται σε:
Μετόχους εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας
Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές περιόδου
αποδίδεται σε:
Μετόχους εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας
Αριθμός Μετοχών
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε
ευρώ)

11.15
11.16
11.19
11.19
11.17
11.18

11.20
11.21

31/12/2014

31/12/2013

1.659.656,53
1.694.838,54
(1.103.773,14) (1.098.579,30)
555.883,39
596.259,24
0,00
86.158,38
0,00
(4.847,04)
(664.060,02)
(712.258,61)
(214.301,74)
(276.483,82)
0,00
0,00
(322.478,37)

(311.171,85)

(31.394,31)
(353.872,68)
246.093,96

17.298,80
(293.873,05)
78.459,59

(107.778,72)

(215.413,46)

0,00

0,00

(107.778,72)
0,00

(215.413,46)
0,00

(107.778,72)

(215.413,46)

(107.778,72)
0,00
(107.778,72)

(215.413,46)
0,00
(215.413,46)

(107.778,72)
0,00
(107.778,72)
75.577,00
75.577,00

(215.413,46)
0,00
(215.413,46)
75.577,00
74.452,00

(1,4261)

(2,8933)

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Σημ.
Υπόλοιπο την 31.12.2012

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΣΥΝΟΛΟ

3.051.100,91

70,44

517.833,79

(2.158.358,35) 1.410.646,79

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 11.8
Δαπάνες Αύξησης Μ.Κ
11.8
Καθαρά (Κέρδη) Ζημίες
11.10
Υπόλοιπο την 31.12.2013

299.227,50

600.772,50
(3.291,51)

(900.000,00)

3.350.328,41

597.551,43

(382.166,21)

0,00
(3.291,51)
(215.413,46) (215.413,46)
(2.373.771,80) 1.191.941,82

Καθαρά (Κέρδη) Ζημίες
Υπόλοιπο την 31/12/2014

3.350.328,41

597.551,43

(382.166,21)

(107.778,72) (107.778,72)
(2.481.550,53) 1.084.163,10

11.10

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014
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PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €
2η Εναλλακτική : Έμμεση μέθοδος
Σημειώσεις
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

31/12/2014

31/12/2013

(353.872,68)

(293.873,05)

89.844,41
49.612,46
(19.696,96)

87.224,96
103.834,12
1.256,84

(57.784,04)
108.875,31

(57.398,70)
38.843,06

1.079.300,65
(454.350,45)

713.532,52
1.300.721,76

(108.875,31)
(29.552,13)

(35.128,06)
3.110,16

303.501,26

1.862.123,61

395,67
(14.305,05)
42.654,96

(49.554,55)
(35.839,04)
30.197,19

28.745,58

(55.196,40)

0,00

896.708,49

310.000,00
0,00

443.000,00
(900.000,00)

2.558,40

0,00

312.558,40

439.708,49

644.805,24
3.008.548,59
3.653.353,83

2.246.635,70
761.912,89
3.008.548,59

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014
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6. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
6.1 Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία «(ΠΡΙΛΙΟΥΜ) PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο
εξής «εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο για την περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
Ίδρυση. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα Δαβάκη 1 και
Κηφισίας 119. Έχει συσταθεί τον Αύγουστο του 2000 ( αριθ. ΦΕΚ 7189/2000) σύμφωνα με την
άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απόφαση 2/ 192 / 06.06.2000 και έχει αριθμό
μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 46697/06/Β/00/76.
Διάρκεια. Η διάρκεια της έχει ορισθεί έως το 2050, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως.
Δραστηριότητα. Είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Αγοράς Μετοχών και της Αγοράς
Παραγώγων και προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών στο χώρο των επενδυτικών και
χρηματοοικονομικών/ συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την απόφαση 8/ 507 /28.04.2009
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες και
δραστηριότητες επί των χρηματοπιστωτικών μέσων:
(α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες:
- Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών.
- Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.
Διαχείριση χαρτοφυλακίων.
- Παροχή επενδυτικών συμβουλών.
- Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης
(β) Παρεπόμενες υπηρεσίες:
- Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,
περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών
όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα
χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.
- Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική
στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με
συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
- Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών.
- Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών
συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
Απασχολούμενο προσωπικό. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε κατά μέσο όρο 29
άτομα, έναντι 33 την προηγούμενη χρήση.
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Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων. Οι αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί
για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2015, αλλά τελούν υπό την
έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 30η
Ιουνίου 2015.
Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση
της 30.06.2013, η θητεία του οποίου λήγει την 30.6.2016 και απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος , Διευθύνων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. &
Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Χαρίδημο Γιαννίρη

Χαράλαμπο Αγγελετόπουλο
Σωτηρία Γιαννίρη
Κωνσταντίνο Ασημακόπουλο
Κωνσταντίνο Αντωνίου

Λοιπές Πληροφορίες
Επωνυμία
Διακριτικός Τϊτλος
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.
ΓΕΜΗ
Web Site
Εποπτεύουσα αρχή

Ορκωτός Ελεγκτής

«(ΠΡΙΛΙΟΥΜ) PRELIUM AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ.
99552997
ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
46697/06/Β/00/76 12-10-2000
387180100
http://www.prelium.gr/
-Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
-Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
Εμμανουήλ Πετράκης AMΣΟΕΛ 18731
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7. Σύνοψη των γενικών λογιστικών αρχών της Εταιρείας
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ περιλαμβάνονται στις παρακάτω
αρχές οι οποίες έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
7.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(ΔΛΠ) και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την
31 Δεκεμβρίου 2014.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε
εύλογες - τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern).
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧA) απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από
τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση
υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη
διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι
περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό
υποκειμενικότητας ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές
καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 9. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι εκπεφρασμένες σε
ευρώ. Τυχόν μικροδιαφορές μεταξύ των ποσών που παρατίθενται σε διάφορους πίνακες της
παρούσας, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
7.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα,
τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η
εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Α. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση.
ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση- τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014).
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν ασυνέπειες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα
κριτήρια συμψηφισμού. Αυτές διευκρινίζουν το νόημα της πρότασης ‘την παρούσα στιγμή έχει
έννομο δικαίωμα συμψηφισμού’ και ότι κάποια συστήματα ακαθάριστου διακανονισμού μπορεί
να θεωρηθούν ισοδύναμα με καθαρό διακανονισμό.
ΔΠΧΑ 10, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014, όπως
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες
αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο
πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να
αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει
εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία
οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση).
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Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, ένας επενδυτής υποχρεούται να ενοποιήσει μια επένδυση όταν
πληρούνται και τα τρία κριτήρια: (α) η οικονομική οντότητα έχει δικαίωμα πάνω στην επένδυση,
(β) ο επενδυτής εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην
επένδυση και (γ) ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τις αποδόσεις.
Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα
(η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις)
και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος.
Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και
δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.
ΔΠΧΑ 11, Από κοινού συμφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014, όπως υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε
κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν
παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε
από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το
πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες,
χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2014, όπως υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ12 στο
σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
ΔΛΠ 27, Ατομικές οικονομικές καταστάσεις - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014, όπως
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις’. Το
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική
οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο
ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ΔΛΠ 31 ‘Συμμετοχές σε
κοινοπραξίες’ που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες - τροποποίηση (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2014, όπως υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ΔΛΠ 28
‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον
λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις
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απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) “Οδηγία μετάβασης”
Η οδηγία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις, του ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες και του ΔΠΧΑ 12
Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία
μετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη αναδρομική
εφαρμογή. Η ημερομηνία της «πρώτης εφαρμογής» του ΔΠΧΑ 10 ορίζεται ως η «έναρξη της
ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 10 για πρώτη φορά». Η εκτίμηση για την
ύπαρξη ελέγχου πραγματοποιείται κατά την «ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής» αντί της
έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίμηση ελέγχου είναι διαφορετική μεταξύ ΔΠΧΑ
10 και ΔΛΠ 27/Διερμηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδρομικές προσαρμογές. Ωστόσο,
εάν η εκτίμηση ελέγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομική εφαρμογή. Εάν
παρουσιάζονται περισσότερες από μία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση
που απαιτεί την επαναδιατύπωση μόνο μίας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το ΣΔΛΠ
τροποποίησε το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες και του ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε
άλλες επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη μετάβαση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»: (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από
την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό
των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών
τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,
παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που
χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού
στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή
αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια
ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν
μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και
δεν υπάρχει απομείωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»:
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2014).
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο,
το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να
εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον
πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.
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Β. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για μεταγενέστερες περιόδους.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014).
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων
μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των
εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για
παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του
μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά
τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον
ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως
στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη
χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράτε στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»:
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την
συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου
η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»:
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»:
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία
που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική
εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ε.Ε.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του
σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε
όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του
πεδίου εφαρμογής του ΔΛΔ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»:
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΧΠΑ 3 δεν είναι
αμοιβαίως αποκλειόμενα.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και
ΔΠΧΑ 7 «Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής και γνωστοποιήσεις μετάβασης» και ΔΠΧΑ 9
«Λογιστική αντιστάθμισης» και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39:
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά μέρος του ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ
εξέδωσε επίσης το ΔΠΧΑ 9 «Λογιστική Αντιστάθμισης», την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης
του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε
αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο
και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 17η Ιουνίου 2014).
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει
επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το
δεσμευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής
εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η
ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της
εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης
αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως
αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την1η Ιανουαρίου 2016).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν
αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
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ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»:
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016).
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των
οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017).
Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων
από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του
ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές
που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των
εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική
οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών
ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1Ιανουαρίου 2016).
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της
καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες
και συγγενείς στις εταιρικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό
των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ
ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28
σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας
συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως
αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία
δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν
μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-2014 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων)
αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το
αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του
ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν έτσι ορίζεται από
το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το
νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές
προκύπτουν.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε
αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
7.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα.
Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά
την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται
σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και
οι διαφορές της εύλογης αξίας.
7.4 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενής είναι η επιχείρηση στην οποία η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη
επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται μέσω της
συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής μονάδας.
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Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισμό στο κόστος, προσαρμοζόμενο στις
μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου του ομίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς
και λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν απομειώσεις και εκτιμήσεις της αξίας μεμονωμένων
επενδύσεων. Ζημίες συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωμάτων του ομίλου σε αυτές,
δεν καταχωρούνται.
Το κόστος της απόκτησης μιας συγγενούς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία της
αναλογίας του αποκτώμενου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό – υποχρεώσεις– ενδεχόμενες
υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία τη χρήση στην οποία έγινε η απόκτηση,
περιλαμβανόμενο στο λογαριασμό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στον ατομικό ισολογισμό της μητρικής αποτιμώνται στην
εύλογη αξία, θεωρούμενες ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία.
7.5 Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος
κτήσης περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την απόκτηση αυτών των στοιχείων. Οι επισκευές και
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται. Αντίθετα, σημαντικές
μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων
εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή τους.
Οι αποσβέσεις αυτών των στοιχείων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους που έχει ως εξής:
Κτίρια: Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου εκμίσθωσης ή της προβλεπόμενης ωφέλιμης διάρκεια
ζωής εάν είναι μικρότερη
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και λογισμικά Προγράμματα: 4 - 5 έτη
Λοιπός εξοπλισμός: 10 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την
ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται στα έξοδα. Οι προσθήκες σε
ακίνητα τρίτων αποσβένονται με βάση τη διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου. Κατά την πώληση ή
απόσυρση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς την περίοδο της πώλησης ή απόσυρσης. Τα
κέρδη ή οι ζημιές από εκποιήσεις πάγιων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα
χρήσης και προσδιορίζονται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της αναπόσβεστης
αξίας του παγίου.
7.6 Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται μόνο τα αγορασθέντα λογισμικά προγράμματα
που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία. Τα λογισμικά προγράμματα απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως μειωμένο με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
τυχόν προβλέψεις απομειώσεως της αξίας. Τα λογισμικά αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο
κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η οποία προσδιορίζεται σε 4 με 5 έτη, ενώ όταν η αξία
τους δεν είναι σημαντική, αποσβένεται πλήρως εντός της χρήσεως κατά την οποία αποκτήθηκε. Οι
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δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως
κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού.
7.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα
ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης και της εύλογης
αξίας, μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος. Για την εκτίμηση των ζημιών
απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν
προκύπτουν.
α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρίας ταξινομούνται στις ακόλουθες
κατηγορίες: αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων, διαθέσιμα προς
πώληση, δάνεια και απαιτήσεις. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. Η Διοίκηση προσδιορίζει την
ταξινόμησή τους κατά την αρχική αναγνώριση.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων, είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία. Ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ταξινομείται στην κατηγορία αυτή εφόσον έχει, κατά
κύριο λόγο, αποκτηθεί με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη μεταπώλησή του. Τα παράγωγα
ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία, εκτός εάν έχουν οριστεί ως στοιχεία αντιστάθμισης. Τα
στοιχεία της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή
να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των
άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη
συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα
αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις
επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους
και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν, από τις μεταβολές στην εύλογη αξία των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με τις μεταβολές
τους στα αποτελέσματα, παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην περίοδο κατά την
οποία προκύπτουν. Το έσοδο από μερίσματα για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται την κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμά
της Εταιρίας να εισπράξει είναι βεβαιωμένο.
Όταν το διαθέσιμο προς πώληση στοιχείο ενεργητικού πωληθεί ή μόνιμα απομειωθεί, τότε η
συσσωρευμένη ζημιά που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
Η ζημιά αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας αξίας αφού
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αφαιρεθεί τυχόν ζημιά απομείωσης αναγνωρισθείσα στα αποτελέσματα σε προηγούμενη
περίοδο.
β) Διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτελούν μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία είτε έχουν ορισθεί σε αυτή την κατηγορία είτε δεν
εντάσσονται σε καμία από τις άλλες κατηγορίες. Συμπεριλαμβάνονται στα μακροπρόθεσμα
στοιχεία ενεργητικού εκτός εάν η διοίκηση σκοπεύει να πωλήσει τις συμμετοχές εντός 12 μηνών
από την ημερομηνία της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων
Τα χρεόγραφα του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη
αξία (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών) και μετέπειτα αποτιμώνται σε εύλογες
αξίες με βάση τις τρέχουσες τιμές ή τις αξίες που προκύπτουν από μοντέλα αποτίμησης όπου οι
τρέχουσες τιμές δεν είναι διαθέσιμες. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές τα οποία
προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρεογράφων που κατατάσσονται στο
διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα
σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση
πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση
ταμειακών ροών.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί
απομείωση. Για μετοχές εταιριών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της
εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσης.
Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά
μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης
των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των
αποτελεσμάτων.
Η ζημιά απομείωσης των μετοχών του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, που έχει
καταχωρηθεί στα αποτελέσματα, δεν μπορεί να αντιστραφεί.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι συμμετοχές της Εταιρίας στο Επικουρικό και
Συνεγγυητικό ταμείο. Από τις συμμετοχές αυτές προκύπτουν πρόσοδοι οι οποίες αυξάνουν την
αξία της συμμετοχής αλλά δεν είναι άμεσα εισπράξιμες. Η μεταβολή της αξίας λόγω των
προσόδων αυτών δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα αλλά καταχωρείται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια, στο αντίστοιχο αποθεματικό έως ότου εισπραχθούν από το ταμείο.
γ) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει
πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με
λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις
συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισμό.
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Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος πελάτης δε θα μπορέσει να εξοφλήσει όλα τα οφειλόμενα
ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των απαιτήσεων, σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση
της αξίας. Η σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πιστούχου, η πιθανότητα πτώχευσης ή
οικονομικής αναδιοργάνωσης του πιστούχου και η αθέτηση των όρων αποπληρωμής αποτελούν
ενδείξεις ότι μία απαίτηση έχει απομειωθεί ή είναι μη εισπράξιμη. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της απαίτησης και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων
μελλοντικών χρηματοροών, όπως αυτή προκύπτει βάσει του πραγματικού επιτοκίου. Αν σε
μεταγενέστερη περίοδο το ποσό της σχηματιζόμενης πρόβλεψης μειωθεί και η μείωση σχετίζεται
με αντικειμενικά γεγονότα που συνέβησαν μετά το σχηματισμό της πρόβλεψης, όπως για
παράδειγμα βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του πιστούχου, τότε η πρόβλεψη μειώνεται
καταχωρώντας τη διαφορά στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
7.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Το ταμείο και τα χρηματικά διαθέσιμα εμπεριέχουν υπόλοιπα με ληκτότητα μικρότερη των τριών
μηνών από την πρώτη ημέρα απόκτησής τους όπως μετρητά, χρηματικά διαθέσιμα στις τράπεζες
στους λογαριασμούς όψεως αλλά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 3 μηνών, υψηλής
ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
7.9 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές. Η Εταιρία δεν
προβαίνει σε αγορά ιδίων μετοχών. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την
αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
7.10 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά
παρουσιαστεί κατά την αξία εξόφλησης των δανείων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση των
αποτελεσμάτων χρήσης στην ανάλογη περίοδο.
Οι δανειακές υποχρεώσεις κατηγοριοποιούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός αν η
Εταιρία έχει άνευ όρων δικαίωμα να μεταφέρει την αποπληρωμή της υποχρέωσης τουλάχιστον 12
μήνες μετά την ημερομηνία ισολογισμού.
7.11 Αναβαλλόµενοι φόροι
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με
τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
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7.12 Παροχές σε εργαζοµένους
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών .
α) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που
διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
κτλ.) .
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο
στην περίοδο που αφορά.
β) Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση του για καταβολή στο
προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία
της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των
εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί .
7.13 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση από
παρελθόντα γεγονότα, εκ των οποίων είναι πιθανόν να προκύψουν εκροές πόρων οι οποίες
μπορούν να εκτιμηθούν με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις καταχωρούνται στην παρούσα αξία των
εξόδων που αναμένεται να απαιτηθούν για την ρύθμιση της υποχρέωσης.
7.14 Αναγνώριση εσόδων
Η Εταιρία αναγνωρίζει έσοδα όταν είναι σε θέση να υπολογίσει αξιόπιστα το ποσό και θεωρείται
βέβαιο ότι θα προκύψουν μελλοντικά οφέλη για την Εταιρία, σύμφωνα με τις δραστηριότητές της,
όπως αναφέρεται παρακάτω.
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της προμήθειας από την παροχή υπηρεσιών. Η
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Παροχή υπηρεσιών από προμήθειες χρηματιστηριακών συναλλαγών επί μετοχών και λοιπών
χρηματοοικονομικών στοιχείων. Τα έσοδα από προμήθειες λογίζονται κατά την ημερομηνία
συναλλαγής που πραγματοποιούνται οι εμπορικές πράξεις και υπολογίζονται βάσει των
προκαταρτισθέντων συμβάσεων.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
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Τα έσοδα τόκων περιλαμβάνουν, τους τόκους των χορηγούμενων πιστώσεων σε πελάτες της
εταιρείας για την αγορά μετοχών κλπ, καθώς και τόκους καθυστερημένης καταβολής του
πιστούμενου κεφαλαίου των πελατών της εταιρείας.
7.15 Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών.
Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο
ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Επίσης, ως συνδεδεμένα
μέρη θεωρούνται τα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, στενά συγγενικά με αυτά πρόσωπα,
εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη
διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη,
πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους ίδιους με εκείνους που ισχύουν για παρόμοιες
συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη και δεν εμπεριέχουν κίνδυνο υψηλότερο του κανονικού.
Οι Χρηματιστηριακές Συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών όπως αυτά ορίζονται στο αρθρ. 81 Ν.
2533/1997 γνωστοποιούνται ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

8. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων
8.1 Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Η επιχειρηματική λειτουργία της Εταιρίας είναι αλληλένδετη με την ανάληψη
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Διοίκηση έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας
και της συνέχειας των εργασιών της έχει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρμογή και τη
διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των
ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη
του υπευθύνου για τη διαχείριση κινδύνων.
Τόσο οι αρχές όσο και η υφιστάμενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων έχουν δημιουργηθεί για τον
έγκαιρο εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη η Εταιρία, για
τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και συστημάτων ελέγχου, καθώς επίσης και για τη συστηματική
παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των θεσπισμένων ορίων. Η Εταιρία επανεξετάζει σε
ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων έτσι
ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμική των αγορών, σε μεταβολές στα προσφερόμενα προϊόντα
και στις ενδεδειγμένες διεθνείς πρακτικές.
Η Εταιρία παρακολουθεί σε συστηματική βάση τους ακόλουθους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν
από τη χρήση πιστωτικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων: πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας.
8.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως
του συνόλου του κεφαλαίου από τους πελάτες της, σύμφωνα µε τους όρους αποπληρωμής των
συμβάσεων. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται μέσα από την συνεχή ανάλυση των ήδη
υφιστάμενων και υποψήφιων πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η διαχείριση
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του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνει επίσης τη λήψη καλυμμάτων και εγγυήσεων (των
αγορασμένων από τον πελάτη μετοχών).
Η Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των
κανονιστικών διατάξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου
Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας κατέχει η αξιόπιστη μέτρηση του
πιστωτικού κινδύνου. Η διαρκής ανάπτυξη υποδομών, συστημάτων και μεθοδολογιών για την
ποσοτικοποίηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη της Διοίκησης και των επιχειρηματικών μονάδων
σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό πολιτικών και την εκπλήρωση των εποπτικών
απαιτήσεων.
Απαιτήσεις από πελάτες
Για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται στις απαιτήσεις της Εταιρίας σε επίπεδο
αντισυμβαλλομένου:
(i) αξιολογείται συστηματικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και εκτιμάται το ενδεχόμενο
αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων,
(ii) παρακολουθείται το ύψος της τρέχουσας έκθεσης της Εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο που
προκύπτει από το άνοιγμα και
(iii)εκτιμάται με βάση τα υφιστάμενα καλύμματα και εξασφαλίσεις το πιθανό ποσοστό ανάκτησης
το οποίο ενδέχεται να εισπράξει η Εταιρία στην περίπτωση που ο πιστούχος αθετήσει τις
υποχρεώσεις του. Και οι τρεις αυτές συνιστώσες μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου είναι
ενσωματωμένες στις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρίας.
Διαχείριση ορίων κινδύνων και τεχνικές μείωσης κινδύνου
Η Εταιρία διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του πιστωτικού
κινδύνου εφαρμόζοντας σύστημα πιστοδοτικών ορίων.
Για τον καθορισμό των ορίων πελατών λαμβάνονται υπόψη τυχόν καλύμματα ή εξασφαλίσεις τα
οποία μειώνουν το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η παρακολούθηση των υπολοίπων
έναντι των θεσπισμένων ορίων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση, ενώ τυχόν υπερβάσεις
αναφέρονται και αντιμετωπίζονται εγκαίρως.
Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται και άλλες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται
στην Εταιρία για τον έλεγχο και τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου.
Καλύμματα και εξασφαλίσεις
Η Εταιρία λαμβάνει καλύμματα ή/και εξασφαλίσεις έναντι των πιστοδοτήσεων της σε πελάτες,
μειώνοντας τον συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας την έγκαιρη αποπληρωμή των
απαιτήσεων της.
Η αποτίμηση των συνδεδεμένων καλυμμάτων ή/και εξασφαλίσεων πραγματοποιείται αρχικά κατά
την στιγμή της έγκρισης της πιστοδότησης με βάση την τρέχουσα ή την εύλογη αξία τους, και
επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα
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Πολιτική απομείωσης και σχηματισμού προβλέψεων
Η Εταιρία εξετάζει συστηματικά αν υπάρχουν βάσιμες και αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία
απαίτηση έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ημερομηνία
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, έλεγχο απομείωσης της αξίας των απαιτήσεών της
(impairment test) σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη μεθοδολογία που περιγράφονται στα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και σχηματίζει ανάλογες προβλέψεις.
Μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση όταν η λογιστική της αξία είναι μεγαλύτερη από το
αναμενόμενο ανακτήσιμο ποσό της. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της
παρούσας αξίας των εισπράξεων και της παρούσας αξίας από την ρευστοποίηση τυχόν
καλυμμάτων ή εξασφαλίσεων σε περίπτωση αδυναμίας του αντισυμβαλλόμενου να αποπληρώσει
την υποχρέωσή του. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Εταιρία δε θα μπορέσει να εισπράξει όλα τα
οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μιας απαίτησης, σχηματίζεται πρόβλεψη
για την απομείωση της αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού της απαίτησης.
Διαγραφές
Η Εταιρία αφού έχει εξαντλήσει τις δικαστικές και λοιπές διαδικασίες για την είσπραξη των
απαιτήσεων του και βάσιμα εκτιμά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, προβαίνει σε
διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί για την
απομείωση της αξίας τους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου πριν τον υπολογισμό των εξασφαλίσεων και άλλων
μέτρων πιστωτικής προστασίας
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της Εταιρίας την
31/12/2014 και 31/12/2013, χωρίς να συνυπολογίζονται τα καλύμματα ή άλλα μέσα πιστωτικής
προστασίας. Για τα εντός ισολογισμού στοιχεία, τα πιστωτικά ανοίγματα είναι βασισμένα στη
λογιστική τους αξία όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Μέγιστη έκθεση
Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων
εντός Ισολογισμού

31.12.2014

31.12.2013

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

117.944,30

397.404,30

Συμμετοχές σε Εγγυητικά Ταμεία

499.290,12

458.468,12

0,00

0,00

73.587,13

189.810,55

158.069,14

135.694,63

0,00

28,65

9.852,21

323.072,25

125.829,31

61.490,58

Λοιπές Απαιτήσεις

1.345.404,90

1.816.062,89

Σύνολο

2.329.977,11

3.079.073,38

0,00

0,00

2.329.977,11

3.079.073,38

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες
-Πελάτες Μετρητοίς
-Πελάτες Μargin Τριημέρου
Πελάτες Περιθωρίου
Λογαριασμός Εurobank & Αττικής
Λοιποί Πελάτες

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων
εκτός Ισολογισμού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Απαιτήσεις από Πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες συνοψίζονται ως εξής:
31/12/2014

Λογαριασμός Μετρητών
Λογαριασμός Περιθωρίου
Λογαριασμός Euromargin
Λογαριασμός Αμοιβαίων
Λογαριασμός Τριήμερης πίστωσης
Λοιποί Πελάτες

73.587,13

31/12/2013

158.069,14
125.829,31

189.815,49
28,66
323.072,25
0,00
135.694,64
61.485,62

367.337,79

710.096,66

9.852,21

Στις ανωτέρω απατήσεις δεν περιλαμβάνονται οι Απαιτήσεις από ΕΧΑΕ
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στη
μεταβλητότητα των τιμών αγοράς, όπως είναι οι τιμές μετοχών, επιτοκίων ή συναλλαγματικών
ισοτιμιών.
Η Εταιρία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας μετοχών που κατέχονται για εμπορία και δεν
συμμετέχει σε αγοραπωλησίες εκτός διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Οι συναλλαγές της εταιρείας διενεργούνται κυρίως σε ευρώ μέσω του ΧΑΑ. Μικρό μέρος των
συναλλαγών της εταιρείας διενεργείται σε ξένα Νομίσματα. Η έκθεση της εταιρείας σε
συναλλαγματικό κίνδυνο είναι μικρός λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή συμμετοχή των ιδίων
συναλλαγματικών διαθεσίμων μας επί των συνολικών ιδίων διαθεσίμων της εταιρείας με
31.12.2014.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμβάλλει
ουσιαστικά στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, χωρίς τον
κίνδυνο να προκύψουν σημαντικές οικονομικές απώλειες.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
διαθεσίμων.
Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των
ταμειακών εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η
Εταιρία να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές της υποχρεώσεις.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο επιτοκιακός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από μεταβολές στις αγορές
επιτοκίων.
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Οι έντοκες υποχρεώσεις της εταιρείας σε συνδεδεμένα πρόσωπα και τρίτους, που αφορούν
ομολογιακά και μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια δεν μπορούν να προσδώσουν υψηλό επιτοκιακό
κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβατικά επιτόκια είναι σταθερά.
Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο Επιτοκιακό κίνδυνο αναφορικά με τις απαιτήσεις της, διότι
οι απαιτήσεις της κυρίως από πελάτες MARGIN αναφέρονται σε επιτόκιο που είναι σύμφωνο με το
εκάστοτε δικαιοπρακτικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης οι προθεσμιακές καταθέσεις
της εταιρείας σε τράπεζες αναφέρονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο.
Κεφαλαιακή επάρκεια
Η εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές της κεφαλαιακής Επάρκειας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις απαιτήσεις του νόμου 4261/5.5.2014 με τον οποίο
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και υπολογίζει την
κεφαλαιακή της επάρκεια σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του εν λόγω
νόμου και του κανονισμού αριθ. 275/2013 (CRR).
Ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης κινήθηκε
κατά μέσον όρο στο επίπεδο του 18% έναντι 15,18% της προηγούμενης, ο οποίος κρίνετε
ικανοποιητικός και θεωρείται καλός για τον κλάδο
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από κάθε Α.Ε.Π.Ε.Υ. να διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο ιδίων
κεφαλαίων σε σχέση πάντοτε με το σύνολο των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
Ο συντελεστής ορίζεται ως ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα στοιχεία ενεργητικού και τα
εκτός ισολογισμού στοιχεία, σταθμισμένα κατά τον αντίστοιχο κίνδυνό τους. Η ελάχιστη τιμή του
καθιερώθηκε διεθνώς στο 8% και είναι σχεδιασμένος να καλύπτει τον κίνδυνο μη εκπλήρωσης της
υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου.
Για να υπολογιστούν τα εποπτικά κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές
προσαρμογές, όπως αφαίρεση άυλων πάγιων στοιχείων & υπεραξίας (goodwill), αφαίρεση κερδών
από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα, και αφαίρεση συμμετοχής στο
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.
9. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. προϋποθέτει τη διενέργεια
υποκειμενικών κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν τόσο
τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τα έσοδα και
έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας
πιστεύει ότι οι υποκειμενικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν διενεργηθεί για τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι κατάλληλες δεδομένων των γεγονότων που
ίσχυαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013.
Οι πιο σημαντικές περιπτώσεις όπου η Εταιρεία διενεργεί υποκειμενικές κρίσεις, εκτιμήσεις και
παραδοχές, κατά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι οι ακόλουθες:
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
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προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.
Απομείωση αξίας Απαιτήσεων
Η Εταιρία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες
ενδείξεις ότι μία απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Εάν
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας
απαιτήσεων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων. Το ποσό της
πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους
Οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
υπάρχει φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα μπορεί να συμψηφιστεί το μελλοντικό
φορολογικό όφελος. Σημαντική υποκειμενική κρίση από την πλευρά της Διοίκησης απαιτείται
προκειμένου να καθοριστεί το ύψος των απαιτήσεων που μπορούν να αναγνωριστούν από
αναβαλλόμενους φόρους βάσει της χρονικής εκτίμησης και του ύψους των μελλοντικών
φορολογητέων κερδών μαζί με τις μελλοντικές στρατηγικές για τα φορολογικά θέματα.
Καθαρό κόστος προγραμμάτων περιοδικών παροχών
Το καθαρό κόστος προγραμμάτων περιοδικών παροχών εκτιμάται με αναλογιστικές μεθόδους με
τη χρήση παραδοχών για το επιτόκιο προεξόφλησης, την αύξηση αποδοχών και συντάξεων και την
αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων. Οι παραδοχές αυτές
διαμορφώνονται ουσιαστικά βάσει της ετήσιας μισθολογικής πολιτικής της Εταιρείας. Η
αναμενόμενη μακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων
αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις της Διοίκησης ως προς τη μέση απόδοση των επενδυμένων
κεφαλαίων των προγραμμάτων. Για τον προσδιορισμό της παραδοχής της μακροπρόθεσμης
απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων, η Εταιρεία και οι σύμβουλοί της
βασίζονται τόσο σε υποθέσεις για μελλοντικές συνθήκες, βάσει ιστορικών αποδόσεων και
διακυμάνσεων για κάθε κατηγορία περιουσιακού στοιχείου όσο και σε συσχετίσεις μεταξύ των
διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Η παραδοχή της μακροπρόθεσμης απόδοσης των
περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων προσαρμόζεται ετησίως βάσει αναθεωρημένων
εκτιμήσεων για τη μελλοντική απόδοση των επενδύσεων των προγραμμάτων, την πορεία των
κεφαλαιαγορών καθώς και τις αλλαγές των κανονιστικών πλαισίων στα οποία υπόκεινται τα
διάφορα προγράμματα και είναι πιθανόν να επηρεάζουν την πολιτική επενδύσεων των
προγραμμάτων αυτών.
10. Συνέχιση δραστηριότητας
Στην χρήση λήξης 31/12/2014 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τις βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις κατά το ποσό των Ευρώ 381.068, ενώ η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους
Ευρώ (353.872,68) έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσης Ευρώ (293.873,05), οι σωρευμένες
ζημίες ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ (2.481.550,53) και η καθαρή θέση στο ποσό των Ευρώ
1.084.163,10, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας να έχουν καταστεί μικρότερα από το ½
του μετοχικού της κεφαλαίου και να συντρέχει περίπτωση του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920. Στο
πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει συντάξει επιχειρηματικό σχέδιο και έχει
εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας και των ιδίων κεφαλαίων της
το οποίο περιλαμβάνει :
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1. Την παράταση του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα
χιλιάδων ευρώ (€ 1.150.000) το οποίο και έληγε στις 17/02/2015 για διάστημα 6 μηνών, ήτοι
έως 17/08/2015 και την εξέταση για επιπλέον παράταση εφόσον αυτό απαιτηθεί.
2. Την σύγκλιση γενικής συνέλευσης των μετόχων με σκοπό την ανανέωση της από 23.8.2010
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία είχε εκχωρήσει για μία πενταετία,
σύμφωνα με το νόμο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την εξουσία να εκδίδει κοινά
ομολογιακά δάνεια, έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ΕΥΡΩ αθροιστικά.
3. Την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 800.000 για την περαιτέρω ενίσχυση του
κεφαλαίου κίνησης. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη λάβει ανέκκλητες δηλώσεις από τους
ομολογιούχους ποσού €450.000 για την συμμετοχή τους στο νέο δάνειο, το οποίο και θα
ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.
4. Την ποιοτική αύξηση του πελατολογίου της
5. Την αύξηση της συμμετοχής της Εταιρίας ως σύμβουλος επενδύσεων στο αμοιβαίο κεφάλαιο
«UCITSIV Λουξεμβούργου» με εταιρεία διαχείρισης την «Eurobank EFG Fund Management Co
(Lux) SA».
6. Την περαιτέρω διείσδυση στις ξένες αγορές μέσω της πλατφόρμας «Protrader» η οποία κατά
την τρέχουσα χρήση κινήθηκε ικανοποιητικά.
7. Την εισαγωγή σε νέες αγορές, όπως η αγορά συναλλάγματος μέσω της συνεργασίας με την
IRONFX.
Επιπρόσθετα η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα γεγονότα :
i) Ότι οι λειτουργικές ταμιακές της Εταιρείας στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ
303.501 οι οποίες παρέμειναν θετικές παρά τις ιδιαίτερα αρνητικές συγκυρίες της ελληνικής
οικονομίας και της πρωτοφανούς πτώσης του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ιστορικά χαμηλά
ii) Ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση
Iii) Ότι οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα
στο τέλος της χρήσης και τις αρχές της χρήσης 2015 δεν θα επαναληφθούν.
Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και κατά
συνέπεια το ενδεχόμενο της μη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης, υποδηλώνει την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της
Εταιρείας.
11. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
11.1 Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η κίνηση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2013 και
2014 αναλύεται ως εξής:
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Εγκαταστάσεις
Κτιρίων σε ακίνητα
τρίτων
Αξία Κτήσεως
1/1/2014
Πλέον:
Προσθήκες
31/12/2014
Αποσβέσεις
1/1/2014
Πλέον:
Προσθήκες
31/12/2014
Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο

Αποσβέσεις
1/1/2013
Πλέον:
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διαγραφές
31/12/2013
Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο

Μεταφορικά Μέσα
με χρηματοδοτική
Μίσθωση

Σύνολο

493.896,89

719.467,58

1.213.364,47

493.896,89

9.790,10
729.257,68

29.900,00
39.690,10
29.900,00 1.253.054,57

(260.583,43)

(661.370,62)

(921.954,05)

(38.739,76)
(299.323,19)

(23.078,47)
(684.449,09)

(1.594,67)
(1.594,67)

(63.412,90)
(985.366,95)

194.573,70

44.808,59

28.305,33

267.687,62

Εγκαταστάσεις
Κτιρίων σε ακίνητα
τρίτων
Αξία Κτήσεως
1/1/2013
Πλέον:
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διαγραφές
31/12/2013

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

493.896,89

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά Μέσα
με χρηματοδοτική
Μίσθωση

Σύνολο

701.085,19

1.194.982,08

33.089,84

33.089,84

(14.707,45)

(14.707,45)

493.896,89

719.467,58

1.213.364,47

(221.843,67)

(653.699,57)

(875.543,24)

(38.739,76)

(22.219,41)

(60.959,17)

14.548,36

14.548,36

(260.583,43)

(661.370,62)

(921.954,05)

233.313,46

58.096,96

291.410,42

Η κίνηση των ασώματων περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2013 και
2014 αναλύεται ως εξής:

Αξία Κτήσεως

Παραχωρήσεις και
Δικαιώματα
100.000,00
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Λογισμικά
Προγράμματα
545.915,06

Σύνολο
645.915,06
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Πλέον:
Προσθήκες
30/06/2014
Αποσβέσεις
Πλέον:
Προσθήκες
30/06/2014

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

0,00
100.000,00

4.514,95
550.430,01

4.514,95
650.430,01

(25.000,00)

(544.431,22)

(569.431,22)

(25.000,00)
(50.000,00)

(1.431,51)
(545.862,73)

(26.431,51)
(595.862,73)

50.000,00

4.567,28

54.567,28

Παραχωρήσεις και
Δικαιώματα
Αξία Κτήσεως
Πλέον:
Προσθήκες
31/12/2013
Αποσβέσεις
Πλέον:
Προσθήκες
31/12/2013
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Λογισμικά
Προγράμματα
350.444,82

Σύνολο
350.444,82

100.000,00
100.000,00

2.749,20
353.194,02

102.749,20
453.194,02

0,00

(350.444,40)

(350.444,40)

(25.000,00)
(25.000,00)

(1.265,83)
(351.710,23)

(26.265,83)
(376.710,23)

75.000,00

1.483,79

76.483,79

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία προέβη στην ανανέωση της συμφωνίας με την «Κ. Π.
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ Α.Ε.ΕΔ.» για χρονικό διάστημα 4 ετών, ήτοι έως 20 Δεκεμβρίου 2017 για την
εισφορά νέων κωδικών πελατών για λογαριασμό της Εταιρείας από την ΑΕΕΔ μέσω ενεργειών των
μετόχων (εναλλακτικά την επίτευξη συγκεκριμένου ελαχίστου τζίρου ετησίως) και την
ενεργοποίηση των κωδικών αυτών στην Εταιρεία. Για την ανωτέρω συμφωνία η Εταιρεία έχει ήδη
καταβάλει το ποσό των Ευρώ 100.000 το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 25.000 Ευρώ ετησίως για την
επίτευξη του κάθε ετήσιου στόχου και το οποίο εφόσον επιτυγχάνεται ο ετήσιος στόχος το
ανωτέρω αντάλλαγμα θα απομειώνεται κατά το ποσό των ευρώ 25.000,00.
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11.2 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
31/12/2014
90.000,00
20.768,30
7.176,00

Εγγυήσεις Καλής Συνεργασίας
Εγγυήσεις Μισθώσεων Ακινήτων
Εγγυήσεις Μισθώσεων Αυτοκινήτων
Εγγυήσεις Χ.Α.Α.

117.944,30

31/12/2013
90.000,00
21.788,30
5.616,00
280.000,00
397.404,30

11.3 Συµµετοχές σε Εγγυητικά Κεφάλαια
31/12/2014
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών
Υπηρεσιών
Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης
Σύνολο

345.063,00
154.227,12
499.290,12

31/12/2013
320.767,00
137.701,12
458.468,12

Η Εταιρεία την 31.12.2014, πέραν της ανωτέρω μερίδας της στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, για κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων έχει εκδώσει
εγγυητική επιστολή ποσού 170.767,00 με ημερομηνία λήξης 30/04/2015 και έχει καταθέσει σε
δεσμευμένο προθεσμιακό λογαριασμό ποσό € 120.000 το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην
σημείωση 11.7 Ταμειακά Διαθέσιμα.
Η μερίδα στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 άρθρο 74 παρ.
4, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εταιρείας, επιστρέφεται στην Εταιρεία από το
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, μειωμένη με τις αποζημιώσεις που κατέβαλε ή πιθανολογείται ότι θα
καταβάλει.
Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων σχεδόν ταυτίζονται με τις λογιστικές τους αξίες.

31/12/2014
Συνεγγυητικό
Κεφάλαιο
Επικουρικό
Εξασφάλισης
Κεφάλαιο
Επενδυτικών
Εκκαθάρισης
Υπηρεσιών
Υπόλοιπο Έναρξης
Πρόσοδοι
Αύξηση εισφοράς
Επιστροφές
κεφαλαίου
Σύνολο

320.767,00

31/12/2013
Συνεγγυητικό
Κεφάλαιο
Επικουρικό
Εξασφάλισης
Κεφάλαιο
Επενδυτικών
Εκκαθάρισης
Υπηρεσιών
387.551,00

24.296,00

137.701,12
4.738,82
336.290,03

76.382,50
4.534,36
139.670,52

345.063,00

(324.502,85)
154.227,12

(66.784,00)
320.767,00

(82.886,26)
137.701,12

11.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις
Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες έχουν ως εξής:
Σελίδα 35 από 50

PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ης
ης
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

Επωνυμία Επιχείρησης

2013 - 2014
Είδος
Ποσοστό
Συμμετοχής
Συμμετοχής

FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.Δ Συγγενής

20,70%

Αξία
Κτήσης

Απομείωση

Εύλογη
αξία

(174.000)

-

174.000

FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.Δ
Η συμμετοχή της PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ποσού € 174.000 αφορούσε ειδική συμμετοχή ποσοστού 30%
επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.Δ, η οποία είχε εγκρίθεί με
την υπ’ αριθμό 17/877/22.1.2009 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά την
από 14.1.09 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την απόκτηση της εν λόγο
συμμετοχής.
Στις 5.8.2009 (Εγκριτική Απόφαση 23099/09 Υπουργού Εμπορίου) η FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.Δ
συγχωνεύτηκε με την εταιρεία WORTH FINANCE Α.Ε.Ε.Δ. με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής
της Εταιρείας να ανέλθει σε 20,7% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Τον Φεβρουάριο του 2012 η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της
εταιρείας "FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕΔ", με έδρα την Αθήνα, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές
ενδείξεις παράβασης της νομοθεσίας που καθιστά τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους
επενδυτές και για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε σε πλήρη απομείωση της
λογιστικής της αξίας.
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι της FINANCIAL ALALYTICS Α.Ε.Ε.Δ. την 31/12/2014 και
31/12/2013 ανέρχονται στο ποσό των €10.772,14.

11.5 Πελάτες
Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013

Απαιτήσεις από πελάτες

367.337,79

710.096,66

Απαιτήσεις από ΕΧΑΕ
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων

80.603,00
(88.555,75)
359.385,04

245.935,75
(75.053,65)
880.978,76
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Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως ακολούθως :
31/12/2014
Λογαριασμός Μετρητών
Λογαριασμός Περιθωρίου
Λογαριασμός Euromargin
Λογαριασμός Αμοιβαίων
Λογαριασμός Τριήμερης πίστωσης
Λοιποί Πελάτες

73.587,13

31/12/2013

158.069,14
125.829,31

189.815,49
28,66
323.072,25
0,00
135.694,64
61.485,62

367.337,79

710.096,66

9.852,21

Ανά περίοδο λήξης :

Από 0 Έως 30

2014
278.923,61

2013
628.660,38

2.962,23
703,63

122,45
83,82

4.764,81
79.983,51
367.337,79

6.176,36
75.053,65
710.096,66

Από 31 Έως 90
Από 91 Έως 180
Από 181 Έως 360
>360
Σύνολο

11.6 Λοιπές Απαιτήσεις
Ο λογαριασμός Λοιπές Απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Μείον Προβλέψεις
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων

31/12/2014
245.016,81
1.345.334,22
70,68
(245.016,81)
2.757,15
23.761,85
1.371.923,90

31/12/2013
244.340,32
1.580.544,78
1.590,58
(244.340,32)
1.122,52
121.648,44
1.704.906,32

Αναλυτικότερα στο κονδύλι Χρεώστες Διάφοροι περιλαμβάνονται οι κάτωθι απαιτήσεις :
31/12/2014
31/12/2013
42.074,38
26.754,78
40.785,43
55.507,12
7.069,31
55.580,56
162.581,88
15.049,55
24.800,00
141.192,86
1.068.023,22
1.286.459,91
1.345.334,22
1.580.544,78
Στις απαιτήσεις από Ξένες Τράπεζες περιλαμβάνονται υπόλοιπα πελατών ποσού € 1.002.242,87
στην τρέχουσα χρήση, έναντι € 1.354.965,45 στην προηγούμενη.
- Προκαταβολές Προσωπικού
- Πελάτες ΧΠΑ
- Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
- Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι
- Δάνεια Προσωπικού
- Ξένες Τράπεζες
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11.7 Ταµειακά διαθέσιµα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

Ταμείο
Καταθέσεις Όψεως
Καταθέσεις Προθεσμίας
Καταθέσεις σε Ξ.Ν.
Σύνολο Διαθεσίμων

31/12/2014
1.215,99
3.373.525,00
120.000,00
158.612,84
3.653.353,83

31/12/2013
791,45
2.820.511,32
120.000,00
67.245,82
3.008.548,59

31/12/2014
3.478.949,32
174.404,51

31/12/2013
2.789.454,62
218.952,42
141,55
3.008.548,59

Ανάλυση χρηματικών διαθεσίμων ανά δικαιούχο
Χρηματικά διαθέσιμα πελατών
Χρηματικά διαθέσιμα εταιρείας
Καταθέσεις εκκαθάρισης

3.653.353,83

Ανάλυση ανά νόμισμα
EUR
USD
GBP
CAD
DKK
CHF

31/12/2014
3.494.740,99
142.361,35
7.674,18
3.809,51
31,69
4.736,11
3.653.353,83

31/12/2013
2.941.302,77
56.424,86
937,70
6.062,27
334,11
3.486,88
3.008.548,59

Τα ανωτέρω ποσά είναι κατατεθειμένα σε πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.
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Ίδια Κεφάλαια
11.8 Μετοχικό Κεφάλαιο
Η κίνηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας μέσα στη χρήση 2013 και 2014 αναλύεται ως
εξής:
Αριθμός
Μετοχών
Υπόλοιπο την 01/01/2013
Αύξηση Μετοχικού
Δαπάνες αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο την 31/12/2013
Υπόλοιπο την 01/01/2014
Κινήσεις Χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2014

Αξία Κοινών
Μετοχών

68.827,00 3.051.100,91
6.750,00

Αξία
Ονομαστική
Διαφορών
Αξία
Σύνολο
υπέρ το
Μετοχής
Άρτιο
70,44
44,33 3.051.171,35

299.227,50 600.772,50

900.000,00

(3.291,51)

(3.291,51)

75.577,00 3.350.328,41 597.551,43

44,33 3.947.879,84

75.577,00 3.350.328,41 597.551,43
0,00
0,00
0,00
75.577,00 3.350.328,41 597.551,43

44,33 3.947.879,84
0,00
0,00
44,33 3.947.879,84

Κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχων δανειστών της εταιρείας
του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού 900.000€ το οποίο εκδόθηκε την
01/07/2008 σύμφωνα με την απόφαση της από 27/06/2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της εταιρείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με την από 13/02/2013
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, δυνάμει της οποίας
τροποποιήθηκαν οι όροι του ομολογιακού δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την
από 21.02.2013 απόφαση του διαπίστωσε την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής εκ μέρους
των ομολογιούχων επί του συνόλου των 90 ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου,
ονομαστικής αξίας 10.000€ έκαστη και τιμής έκδοσης στο άρτιο 100% της ονομαστικής αξίας, οι
οποίες με βάση το λόγο μετατροπής δηλαδή κάθε μια ομολογία προς 75 κοινές ονομαστικές
μετοχές της εταιρείας, μετατράπηκαν σε 6.750 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 44,33€ έκαστης
και τιμής διάθεσης – μετατροπής 133,33€ εκάστης γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 299.227,50€ με την έκδοση 6.750 νέων μετοχών της
εταιρείας ονομαστικής αξίας 44,33€ εκάστης. Η λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά έως το ποσό των 900.000€, δηλαδή το ποσό των
600.772,50€ καταλογίσθηκε σε πίστωση του λογαριασμού του Παθητικού «Διαφορά από την
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν όλων των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται πλέον σε 3.350.328,41€ και διαιρείται σε 75.577 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας εκάστης του ποσού των 44,33€.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2013 το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε την καταβολή και
κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η οποία προέκυψε κατόπιν άσκησης
του δικαιώματος μετατροπής από τους Ομολογιούχους Δανειστές της εταιρείας του μετατρέψιμου
ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ΕΥΡΩ που εκδόθηκε την
1.7.2008 σύμφωνα με την απόφαση της από 27.6.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας και διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 21ης
Φεβρουαρίου 2013.
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11.9 Αποθεµατικά
Ο λογαριασμός «Αποθεματικά» αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2014
(382.166,21)
0,00
(382.166,21)

Υπόλοιπο την 1/1
Κεφαλαιοποίηση Ομολογιακού Δανείου
Υπόλοιπο την 31/12

31/12/2013
517.833,79
(900.000,00)
(382.166,21)

Κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχων δανειστών της εταιρείας
ολοκληρώθηκε η κεφαλαιοποίηση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού
900.000€ όπως περιγράφετε στην παρ. 11.8

Τα Αποθεματικά αναλύονται ως εξής:
Τακτικό
Αποθεματικό
Υπόλοιπο την
1/1/2013
Κινήσεις κατά τη
Διάρκεια της
Χρήσης
Υπόλοιπο την
31/12/2013
Κινήσεις κατά τη
Διάρκεια της
Χρήσης
Υπόλοιπο την
31/12/2014

17.000,00
-

Αποθεματικό
Συγχώνευσης
(399.166,21)
-

Κεφαλαιοποίηση
Μετατρ. Ομολ. Δανείου

Σύνολο

900.000,00

517.833,79

(900.000,00)

(900.000,00)

17.000,00

(399.166,21)

0,00

(382.166,21)

17.000,00

(399.166,21)

0,00

(382.166,21)

11.10 Αποτελέσµατα εις νέον
31/12/2014
(2.373.771,81)
(107.778,72)
(2.481.550,53)

Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων
Αποτελέσματα περιόδου (ζημιά)
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2013
(2.158.358,35)
(215.413,46)
(2.373.771,81)

11.11 ∆άνεια
Η Εταιρεία για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων δανειακών της αναγκών έχει συνάψει κοινό
ομολογιακό δάνειο διάρκειας ενός έτους με επιτόκιο 7,5%, συνολικής αξίας Ευρώ 1.150.000.
Αναλυτικότερα :
Νόμισμα
Είδος Δανείου
Δανειστής

EUR
Ομολογιακό Δάνειο
Διάφοροι
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Επιτόκιο, %
Σύμβαση
Λήξη
Αποπληρωμή
Συμβατικό Ποσό

7,5%
17/2/2014
17/2/2015
Μια ονομαστική Ομολογία με προσαρτημένο ένα Τοκομερίδιο
πληρωτέο με την λήξη.
1.150.000,00

Με την από 23.8.2010 απόφαση της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας έχει εκχωρήσει
για μία πενταετία από την ως άνω ημερομηνία, σύμφωνα με το νόμο, στο Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρίας την εξουσία να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια, το δε ύψος του ομολογιακού ή των
ομολογιακών δανείων τα οποία θα δύνανται να εκδοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο συνολικά
– αθροιστικά δε θα μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ΕΥΡΩ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ομόφωνα στις 23/12/2013 αποφάσισε την έκδοση κοινού
ομολογιακού δανείου ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.150.000),
διαιρουμένου σε είκοσι πέντε (23) ομολογίες, ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (€
50.000,00) η κάθε μία.
Συνοπτικά οι όροι έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου έχουν ως εξής:
Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα
χιλιάδες (€ 1.150.000) και διαιρείται σε είκοσι πέντε (23) κοινές ονομαστικές ομολογίες. Κάθε
ομολογία έχει ονομαστική αξία πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και τιμή εκδόσεως στο άρτιο.
Διάρκεια
Η διάρκεια του δανείου ορίζεται καταρχήν ενός έτους και αρχίζει από την 17η Φεβρουαρίου 2014.
Η διάρκεια του δανείου μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί.
Σκοπός
Ο εκδότης θα χρησιμοποιήσει το ομολογιακό δάνειο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες
χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του και των επενδυτικών σχεδιασμών του.
Επιτόκιο
Οι ομολογιούχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου από κάθε ομολογία του παρόντος δανείου και
αντιστοίχως ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στους ομολογιούχους τόκο, ο οποίος
υπολογίζεται με βάση επιτόκιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου ίσου με ποσοστό 7,5%
(επτά και μισό τοις εκατό). Ο Τόκος θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε περιόδου εκτοκισμού. Ως
περίοδος εκτοκισμού ορίζονται ένας μήνας
Αποπληρωμή
Το κεφάλαιο του Δανείου αποπληρώνεται από τον εκδότη εφάπαξ κατά την αρχική ημερομηνία
λήξης του δανείου
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Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

Όχι αργότερα από έναν (1) χρόνο
Αργότερα από (1) χρόνο αλλά όχι αργότερα από (5) χρόνια
Αργότερα από (5) χρόνια
Μείον μελλοντικές Χρηματοοικονομικές Χρεώσεις σε Χρηματοδοτικά Μισθώματα
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε Χρηματοδοτικά Μισθώματα
Οι υποχρεώσεις αναλύονται σε :
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες

31/12/2014
7.675,20
28.142,40
0,00
35.817,60
(7.455,00)
28.362,60

4.952,97
23.409,63
28.362,60

Η παρούσα αξία των Χρηματοδοτικών Μισθωμάτων μπορεί να αναλυθεί ως
ακολούθως:
Όχι αργότερα από έναν (1) χρόνο
Αργότερα από (1) χρόνο αλλά όχι αργότερα από (5) χρόνια
Αργότερα από (5) χρόνια
Σύνολο
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11.12 Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία
2014
Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της χρήσης
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος προϋπηρεσίας
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις, Τερματισμοί, …)
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Έξοδα
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης
Μεταβολές στην αξία των περιουσιακών στοιχείων
Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων και σχετικές αναλύσεις
Ισολογισμός χρήσης
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης
Οι υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους αφορούν πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού, σύμφωνα με το νόμο 2112/ 1920, σε περίπτωση αποχώρησης από την
Εταιρεία, οι οποίες προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης.
Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική
πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των περιόδων 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου
2014 και 2013 και την κίνηση των σχετικών λογαριασμών προβλέψεων για αποζημίωση
προσωπικού.
Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως ακολούθως :
Υποθέσεις
31/12/2014 - 2013
Επιτόκιο
3,50%
Αύξηση Μισθών
2,50%
Πληθωρισμός
2,00%
Πίνακες Υπηρεσίας
EVK 2000
Turn Over
0,0%
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11.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις.
31/12/2014 31/12/2013
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις προς Χρηματιστές
Σύνολο Λοιπών Υποχρεώσεων

82.305,33
10.772,14
385.196,84
54.783,17
533.057,48

103.362,47
10.772,14
122.744,14
256.769,27
493.648,02

11.14 Υποχρεώσεις προς πελάτες
31/12/2014
Υποχρεώσεις προς πελάτες

4.042.698,04

31/12/2013
4.531.273,22

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες αναλύονται ως ακολούθως:

31/12/2014
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών εκκαθαρισμένα
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών μη εκκαθαρισμένα

31/12/2013

4.008.028,03

4.084.573,13

34.670,01

446.700,09

4.042.698,04

4.531.273,22

Μέρος των εκκαθαρισμένων πιστωτικών υπολοίπων πελατών ποσού Ευρώ 3.010.971,00
καλύπτονται από τα Χρηματικά διαθέσιμα πελατών όπως αναλύεται στην Σημ. 11.7, ενώ το
υπολειπόμενο ποσό των Ευρώ 997.057,03 καλύπτεται από τις καταθέσεις σε Ξένες Τράπεζες όπως
αναλύεται στην Σημ. 11.6.

11.15 Παροχή Υπηρεσιών
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας από αμοιβές – προμήθειες αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πωλήσεις εσωτερικού
Πωλήσεις εξωτερικού

31/12/2014
1.050.871,84
608.784,69
1.659.656,53
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11.16 Κόστος Παροχής Υπηρεσιών
Το κόστος παροχής υπηρεσιών, αναλύεται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Μικτό Κέρδος

31/12/2014
368.958,49
454.800,87
75.507,79
238,85
165.378,12
0,00
38.889,02
1.103.773,14
555.883,39
33,49%

31/12/2013
431.266,80
322.078,20
93.373,49
313,20
213.816,84
0,00
37.730,77
1.098.579,30
596.259,24
35,18%

31/12/2014
218.800,23
202.587,34
75.219,50
58.816,21
39.586,26
0,00
19.438,04
16.265,79
33.346,67
664.060,02

31/12/2013
253.913,95
129.990,94
86.214,09
11.315,90
44.164,31
0,00
43.170,95
143.488,48
0,00
712.258,61

31/12/2014
87.055,89
5.732,25
31.257,40
79,62
58.659,24
0,00
31.517,35
214.301,74

31/12/2013
102.446,22
36.224,14
44.735,53
104,40
86.650,29
0,00
6.323,24
276.483,82

11.17 Έξοδα ∆ιοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης, αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπά έξοδα

11.18 Έξοδα ∆ιάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης, αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
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11.19 Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)
Τα Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης, αναλύονται ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
66.597,71
Λοιπά Έσοδα
19.560,67
86.158,38
Στα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις περιλαμβάνονται και προβλέψεις για αποζημίωση
προσωπικού ποσού Ευρώ 41.183 όπως αναλύονται στην Σημ. 11.12.
11.20 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
Οι ανάλυση των Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων είναι η εξής:
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών, χρεογράφων και
λοιπών επενδυτικών μέσων
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Πρόσοδοι Επικουρικού Κεφαλαίου
Σύνολο

31/12/2014
316.827,35
42.654,96
52.813,31
5.575,75
417.871,37

70.146,04
30.197,19
230,84
5.346,56
105.920,63

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και Χρεογράφων
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Σύνολο

31/12/2014
(307.274,02)
(108.875,31)
(33.116,35)
(449.265,68)

31/12/2013
(48.291,09)
(38.843,06)
(1.487,68)
(88.621,83)

(31.394,31)

17.298,80

Σύνολο Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

31/12/2013

11.21. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν
στην ίδια φορολογική αρχή.
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι
παρακάτω:
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Αναβαλλόμενοι φόροι
ενεργητικού
Πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού
Φορολογικές ζημίες έναντι
μελλοντικών κερδών

31/12/2013

Επίδραση στα
Α.Χ.

Επίδραση στα
Συνολικά Έσοδα

31/12/2014

9.005,43

1.260,48

10.265,91

334.053,25
343.058,68

244.833,48
246.093,96

578.886,73
589.152,64

0,00

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές
χρήσεις μέχρι και τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς
σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές
δηλώσεις υπόκειται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Οι
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν.
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955
αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5
του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που
διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό
γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.
Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από
την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο
Οικονομικών. H Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010.
12. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη -Αµοιβές µελών ∆.Σ.
α) Αγορές μετοχών στο ΧΑΑ
β) Πωλήσεις μετοχών στο ΧΑΑ
γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
διοίκησης
δ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης λογ.
Εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών τριημέρου
ε) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης
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Οι μισθοί και οι αμοιβές ΔΣ εγκρίθηκαν με την από 30.06.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Εταιρίας.
Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά την 31/12/2014 προέρχονται από εκτέλεση
χρηματιστηριακών συναλλαγών και αφορά συνήθεις λογαριασμούς προσώπων, οι οποίοι
τακτοποιούνται εντός διημέρου.
Αντίστοιχα οι υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31/12/2014 αφορούν κυρίως υπόλοιπα από
τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών.
13. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις- ∆εσµεύσεις
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η εταιρία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης για τη μίσθωση χώρων
γραφείων καθώς και μισθώσεις μεταφορικών μέσων. οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες
έως το 2019. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων για την τρέχουσα χρήση που περιλαμβάνονται
στην κατάσταση συνολικών εσόδων ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 91.993 έναντι Ευρώ 101.453 της
προηγούμενης χρήσης.
Οι μελλοντικές υποχρεώσεις για τα μισθωμένα κτίρια ανέρχονται σε Ευρώ 304.175 και ο
υπολογισμός του έγινε με βάση τα συμφωνηθέντα στα μισθωτήρια συμβόλαια μισθώματα και των
μεταφορικών μέσων σε Ευρώ 109.346,02 σύμφωνα με τα συμφωνητικά μίσθωσης αυτοκινήτων.

0-1
1-5

Ακίνητα
62.560,00
241.615,00
304.175,00

2014
Οχήματα
39.340,12
70.005,90
109.346,02

Σύνολο
101.900,12
311.620,90
413.521,02

Ακίνητα
46.408,80
185.635,20
232.044,00

2013
Οχήματα
34.510,11
37.203,81
71.713,92

Σύνολο
80.918,91
222.839,01
303.757,92

Νομικά Θέματα
Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών της, η Εταιρία έχει µε 31.12.2014 εκκρεμείς νομικές
υποθέσεις για τις οποίες όμως, τόσο η διοίκηση, όσο και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρίας, δεν
αναμένουν να έχουν σημαντική επίπτωση στην λειτουργία και στην οικονομική θέση της Εταιρίας.
Για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες έχουν επίπτωση στην οικονομική θέση της εταιρείας, έχουν
διενεργηθεί προβλέψεις συνολικού ποσού Ευρώ 333.572,56.
Κεφαλαιακές δεσμεύσεις
Η Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή αξίας 170.767,00 € για την περίοδο 1.1.201431.12.2014 η οποία έχει δοθεί στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο με ημερομηνία λήξης 30 Απριλίου
2015.
Φορολογικά Θέματα
H Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία
και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου
εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για
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φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα
εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό
των κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης:
Από την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955
αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5
του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που
διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο
εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής
ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών
από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.
Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από
την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο
Οικονομικών.
14. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς
1.
Η Athex Clear ως Διαχειριστής του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, γνωστοποίησε, σύμφωνα με
το Μέρος 4 της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε
Λογιστική Μορφή, ότι το ελάχιστο ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης για το χρονικό διάστημα
1/1/2015 έως 31/3/2015 ανέρχεται σε 22.416.985,00 € και το νέο ύψος της μερίδας της Εταιρείας
στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, για το ανωτέρω διάστημα, καθορίσθηκε στο ποσό των 100.079,66 €.
2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 20/2/2015 αποφάσισε την σύγκλιση της Γενικής
συνέλευσης για την ανανέωση του δικαιώματος για έκδοση ομολογιακών δανείων.
3.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 9/1/2015 αποφάσισε ανανέωση του
ομολογιακού δανείου ποσού € 1.150.000 για χρονικό διάστημα 6 μηνών.
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Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χαρίδημος Γιαννίρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.
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